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सप्टेंबर 1939 मध्ये जममनी आणि रलिया ने पोलंडवर आक्रमि केले. गे्रट ब्रिटेनआणि फ्ांस ने पोलंड सोबत काही वाटाघाटी केल्या. पररिामी ब्रिटेन ने जममनी िी युद्ध पुकारलं.

काही महहनयांतच जवळ-जवळ 15 लाख पोललि पररवारांना, साइबेररया मधील रलियाच्या छत्र छावणयांमध्ये श्रम करणयासाठी स्थलांतरीत करणयातआले. योगायोगाने 1941 च्या
उनहाळ्यात हहटलर ने रलिया वर आक्रमि केले. ज्यामुळे इतर लमत्र देिांच्या मदतीने आता रलियाआणि पोलंड एकत्र येऊन जममनी च्या ववरोधात युध्दास उभे राहहले. रलिया ला युद्धामुळे
चांगलेच नुकसान सहन करावे लागले. िवेटी नाईलाजा खातीर रलिया ने पोलंड सोबत बोलिी केली आणि पोललि सोववयत अग्रीमेंट वर सही करणयास सहमती दिमवली. रलिया ने आपल्या छत्र
छावणयांमध्ये कामाला जंुपलेल्या सवम पोललि पररवारांना बंदी मुक्त केले. त्यावेळेस साधारितः 120,000 लोक च बाहेर पडले. या आकड्या वरून हे स्पष्ट होते कक या छावणयांमध्ये 2 वर्ामत
ककती लोक मारले गेले असावेत. या जजवंत बाहेर पडलेल्या जमावातुनच सवाांत योग्यआणि सिक्त असलेल्या पोललि स्त्री-पुरुर्ांची एक नवी सेना उभी केली गेली. 

रलियाला युद्धात सामील असलेल्या आपल्या सैननकांसाठी िस्त्रे आणि अनन पुरविे कठीि होऊ लागले. गे्रट ब्रिटेन ने मदतीचा हात पुढे केला. नव्या लष्कर सेनेतील एक गट इराि ला
पाठवणयाची परवानगी देणयातआली . त्या साठी ब्रिहटि सरकार ने अनन, िस्त्रे आणि इतर युद्धोपयोगी साहहत्य पुरववले.

इराि मधील पहाडी भागांतून प्रवास करत असताना या सैननकांना रस्त्याच्या बाजूस भुकेने व्याकुळ झालेला एक तरुि युवक हदसला. सैननकानंा त्याची दया आलीआणि त्यांनी आपले
उरले सुरले जेवि सुद्धा त्याला देऊन टाकले. या मुला कडे एक पोतं होतं . जेव्हा सैननकांनी ते पोतं उघडून पाहहले तर त्यात चक्क एक अस्वलाचं वपल्लू पाहून सगळे अवाक झाले. एका
लिकाऱ्याने वपल्लाच्या आईला गोळी घालून मारून टाकले असल्याचे मुलाने सैननकांना सांगगतले. आणि ते अस्वलाचं वपल्लू सैननकांना भटे हदले. 



सैनयातील पीटर नावाच्या व्यक्तीला अस्वलाचे हे छोटेसे वपल्लू अगदी स्वतःची आई च समजू लागले. सैननकांनी त्याचे नाव वोयटेक ठेवले. वोयटेक बद्दलआिखी जािून घेणयाची इच्छा झाली
तर जी. मॉगमनआणि W. A. Lasocki यांचे "सोल्जर बेयर" नावाचे पुस्तक नक्की वाचा. 

मोंटे कैसीनो ची लढाई ही दसुऱ्या महायुध्दातील सवामत कठीि युद्ध मानले जाते. लमत्र देिांसोबत लमळून तीन वेग-वेगळ्या लढाया झाल्या पि तरीही ते पहाड जजंकू िकले नाहीत. िवेटी सात
हदवसाच्या अथक लढयानंतर जनरल व्लाड्सलॉ एंडसम [ General Wadslaw Anders ] यांच्या नेततृ्वाखाली पोललि सेकें ड आमी कॉपम ने जजंकून दाखवले. ऑक्टोबर 1946 मध्ये, वोयटेकआणि सवम
सैननक ववनफील्ड कैं प, बववमकिायर येथे पोहोचले. नोव्हेंबर 1947 मध्ये पीटर, वोयटेक ला घेऊन एडडनबगम येथील प्रािी-संग्रहालयात गेला. पीटर ने वोयटेक ला वपजंऱ्यात आत पयांत सोडले आणि नंतर
लगेच स्वतः लंडन ला ननघून गेला . 

वोयटेक सोळा वर्े प्राणिसंग्रहालयात राहहला. लहान पिापासून स्वातंत्र्यात वाढलेल्या वोयटेक चे मन प्राणिसंग्रहालयात रमेल याची िक्यता खपूच कमी होती. त्या प्राणिसंग्रहालयातील
प्रामुख्याने ललहहले आहे कक, " मलाआज पयांत इतके दःुख कधीच झाले नाही जजतके कक या अस्वलाकडे पाहून झाले. इतकी वर्े स्वातंत्र्यात राहहलेल्या आणिआनंदात वाढलेल्या या अस्वलाला आता
एका वपजंऱ्याआड ठेवले गेले. "

वोयटेक ची अनंतम काही वर्े खपू वेदनेत गेली. िवेटी 2 डडसेंबर 1963 मध्ये वोयटेक ला 21 वर्म वय असताना दया मरि देणयातआले. त्याला एका वदृ्ध सैननकाचे वीर मरि हदले गेले, त्याला
बंदकुीची गोळी मारली गेली. गे्रट ब्रिटेन, पोलंड च्या बाजूने युद्धात उतरला. पोललि लष्करआणि वायू सैनयाने आमच्या सोबत लमळून हहमतीने युद्ध केले. पि दःुखद गोष्ट अिी कक, फेिुवारी 1945 

मध्ये थकलेल्या प्रधान मंत्री चगचमल आणि मरिोनमुख राष्रपती रूजवेल्ट यांनी स्टाललन च्या मागणया मंजूर केल्या. आणि पररिामतः पोलंड आणि अनय पूवम यूरोपीय देिांना साथ देिे सोडून हदले. 

पि नंतर 1989 मध्ये पोलंड ने आपले स्वातंत्र्य पुनहा लमळवले. 



अंधार होता, अगदी ककरमरम गडद असा अंधार होता. 

तो गारठलेला होता.  भकेुने व्याकुळलेला होता. 

एकटा होता. 

एकाने पढंु होऊन पोतं उघडलं. आणितेवढ्यात त्या पोत्याच्या

खोल काळोखातनू चक्क एका अस्वलाचे वपल्लू बाहेरआल.े 

त्याने प्रेमाने सनैनकाचा हात चाटला. 



वो

सनैनकांनी अस्वलाच्या वपल्लासाठी दधू वपणयासाठी

एक बाटली तयार केलीआणि त्याला पॉट भर दधू

पाजले. रात्रीच्या थंडीत ऊब लमळवणयासाठी

अस्वलाचे वपल्लू सनैनकांच्या उबदार कोट मध्ये

िांत झोपी गेले. सनैनकांनी त्याचे नाव वोयटेक

ठेवले. 



बेस कैं प [base camp] वर वोयटेक ला एक खूप ववगचत्रआवाज ऐकूआला ... त्याने चहूकडे

पाहहले... उंच एका ताडाच्या झाडावर त्याला काहीतरी हालताना हदसले. आणि नततक्यात

अचानक ,

कुठलेतरी बीज वोयटेक च्या डोक्यावर येऊन टुननकनआदळले. 

झाडावर बसलेली एक खट्याळ वानरीि वोयटेक ला ब्रबया फेकून मारत होती. 

नतचे नाव होते कािा. 

ती इतकी खट्याळ होती कक वोयटेक ला गचडवायलाआणि त्रास द्यायला ती एकही क्षि

सोडायची नाही. 



एके हदविी , छाविी मध्ये पळतअसताना वोयटेक चा पाय एका दोरीमध्ये

अडकलाआणि तो थेट एका मऊ वस्तू वर जाऊनआपटला. वस्तू नाही .... ते

तर चक्क एक डाल्मेलियन प्रजातीचं सुंदर कुतं्र होतं. दोघांनी स्वतःला

सावरलंआणिकाही क्षिातच त्यांची अगदी घननष्ट मतै्री झाली. इतकी ते

जजभेने एकमेकांचे नाक चाटूनआपलुकी दाखवत होते. या कुत्र्याचे नाव होते

टॉमी. 



सकाळी सकाळी , वोयटेक छाविी ची देखरेख करत असे. ववर्रे्तः

स्वयंपाकघराची पाहिी करायला त्याला अनतियआवडायचे . आणि

नतथल्याआचायामचा हह वोयटेक खूप लाडका असल्याने, त्याला

देणयासाठी त्यांच्या कडे नेहमी काही ना काही चववष्ठ पदाथम राखून ठेवलेले

असत. 



वोयटेक ला सनैनकांसोबत कुस्ती खेळणयातखूप मजा यायची. 

आणिसनैनकहह अस्वलाच्या या छोट्यािा गोड वपल्लाला खुि

करणयासाठी मदु्दाम कुस्ती चा डाव हारायच.े 

सवम सनैनकांचा वोयटेक वर खूपच जीव होता. 



वोयटेक वेगवेगळ्या लष्करी हठकािांवर यदु्धपयोगी सामग्रीआणि उपकरिे

पोहचवणयासाठी सनैनकांसोबत प्रवास करायचा. त्याला सनैनकांसोबत पाहून

बरेच वाटसरूआश्चयामने तोंडात बोट घालनू बघत च राहायचे .

वोयटेकला जीप ककंवा रक च्या पढुच्या सीट वर बसायला खूपचआवडायच.े 



हळू-हळू वोयटेक मोठा होऊ लागला. तो चांगलाच गधप्पाडआणि ताकदवान

हदसू लागला होता. आता तो अगदी सहज पिे सनैनकांना कुस्तीच्या डावात

हरवत असे, ते हह स्वबळावर !

कधी कधी तर तो सनैनकांना उलटे करून त्यांचे णखसे पि ररकामे करत असे. 



िवेटी तो हदवसआलाचआणि वोयटेक ला सनैनकांसोबत इटली ला पाठवणयात

आल.े पि समदु्री मागामने इजजप्त मधनू प्रवास करत असताना तो खूपआजारी

पडला. आणिमग ते इटली मध्यल्या टोरंटो नामक िहरात उतरल.े 



वोयटेकआणि त्याच्यासोबतचे लष्कर सनैनक, यदु्धभमूीवर लढिाऱ्या

सनैनकांना गोळा-बारूदआणि इतर यदु्धोपयोगी सामान पोहचवतअसत. 

कधी-कधी वोयटेक असलेल्या रक वर पि जममन वायसेुनेचा हमला झाला. 



वोयटेक, सनैनकांना अवजड सामान , गोळा-बारूदआणि इतर उपकरिे रक मधनू उत्तरवायला मदत

करायचा.  ते अनतियकठीि काम होते. पि वोयटेक ते अगदी सहज करायचा. सनैनक त्यालाआश्चयम

आणिकौतुकाच्या नजरेने पाहत राहायच.े 



वोयटेकच्या कामाने सनैनक खूप भारावनू गेले. आणिलवकरच सेनेतील उच्च पदावरीलऑफीसरांनी

पि त्याच्या योगदानाची दाद घेत, आपल्या कंपनी बजै [company badges] वर गाडीच्या स्टीयररगं

व्हील मध्ये गोळा-बारूद घेऊन उभ्या वोयटेकला दाखवले गेले. 



लवकरच यदु्ध संपलेआणि वोयटेक सनैनकांसोबत ग्लासगो ला रवाना झाला. 

यदु्ध सनैनकआणि त्यांचा लाडका पराक्रमी, वोयटेक ला पाहणयासाठीआणि त्याचे

अलभनंदन करणयासाठी हजारॊ नागररक रांगेमध्ये रस्त्यावर उभे होते. 



वोयटेकआणिसनैनक स्कॉटलैंड मध्ये बववमक-ऑन-ट्वीड नावाच्या िहर जवळील

एका छाविीमध्ये रहात होते. पिआता सनैनकांची, लष्कर सोडूनआपल्या

पररजनांकडे परतणयाचीआणि नवी नोकरी िोधणयाची वेळआली होती.  त्यामळेु

वोयटेक खूप उदास होता. 

तोआता कुठे राहिार ? 

कुिासोबत राहिार ?



वोयटेक चे सगळे लमत्रआप-आपल्या घरी परतिार होते आणि त्यांचा कॅम्प कायम स्वरूपी बंद

होत होता.  तोआता कुठे जाऊ िकिार ?



एडडनबगम मधल्या एका प्राणिसंग्रहालयाने वोयटेक ला त्यांच्या कडे ननवारा देणयास पढुाकार

घेतला. नतथेय राहून वोयटेक ला अननआणि लमत्र बनवणयाची संधी लमळिार होती. 



वोयटेकआपल्या नवीन घरा बद्दलखूप उत्सकु होता. नतथे लमळालेल्या त्याच्याआसनावर बसनू तोच

खूप खुि व्हायचा. वोयटेक इतका लोकवप्रयझाला कक वविरे्तः त्याला पाहणयासाठी लोक हजारोंच्या

संख्येने भेट देत असत. पढुची 16 वर्ां वोयटेक नतथेच प्राणिसंग्रहालयात राहहला. वयाच्या 21 व्या वर्ी

त्याने देह सोडला. 



वोयटेकच्या ककतीतरीआठविी अजूनही त्या सवम लोकांच्या मनात घर करून

आहेत, जे त्याला भेटले होते. या अप्रनतमआणिअसाधारि अस्वलाच्या

स्मरिाथम लंडनआणिओटावा मध्ये त्याची अनेक स्मारकं ही उभारली गेली. 


